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Proces-verbal,
Incheiat astazi, 19.12.2017

Astăzi, data de mai sus are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Căiuţi, judeţul
Bacău. Şedinţa ordinară a fost convocată în baza dispoziţiei nr. 593/14.12.2017 a domnului primar.
La şedinţă participă 13 consilieri din cei 15 care alcătuiesc Consiliul Local Căiuţi, absentează
domnul Oproiu Constantin și dl Durlan Iulian.
D-l Primar prezintă ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre nr. 93 privind alegerea președintelui de ședință
-iniţiator: domnul primar Orândaru Gabriel
2. Proiect de hotărâre nr. 87 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local
Căiuți nr. 33 din 24.05.2017 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal
2018
-iniţiator: domnul primar Orândaru Gabriel
3. Proiect de hotărâre nr. 88 privind instituirea pentru anul 2018 a taxei speciale de salubritate
pentru persoanele fizice la nivelul comunei Căiuţi, județul Bacău
-iniţiator: domnul primar Orândaru Gabriel
4. Proiect de hotărâre nr. 91 pentru aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Dărmănești
-iniţiator: domnul primar Orândaru Gabriel
5. Proiect de hotărâre nr. 94 privind declararea stării de insolvabilitate a unor debitori
-iniţiator: domnul primar Orândaru Gabriel
6. Proiect de hotărâre nr. 95 privind exprimarea acordului de reabilitare, în sarcina S.C. SORT
CONSTRUCT GROUP S.R.L., a drumurilor de exploatare aparținând domeniului privat al
comunei Căiuți, ce vor fi utilizate de societate în procesul de transport a agregatelor minerale
-iniţiator: domnul primar Orândaru Gabriel
7. Proiect de hotărâre nr. 96 privind majorarea salariilor lunare pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Căiuți şi din
cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență, aflat în subordinea Consiliului local al
comunei Căiuți, începând cu 01.01.2018
-iniţiator: domnul primar Orândaru Gabriel
8. Proiect de hotărâre nr. 97 privind implementarea proiectului și aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru "Modernizare drum comunal DC114 Caiuți-Heltiu și amenajare
pod/viaduct peste braț râul Trotuș", finanțabil prin Programul Național de Dezvoltare Locală,
aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013
-iniţiator: domnul primar Orândaru Gabriel

2

9. Proiect de hotărâre nr. 98 privind aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli al
comunei Căiuți pe anul 2017
-iniţiator: domnul primar Orândaru Gabriel
10. Proiect de hotărâre nr. 99 privind aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local pe anul
2018 pentru organizarea unui foc de artificii la evenimentul Revelion 2017-2018
-iniţiator: domnul primar Orândaru Gabriel
11.Diverse.
Dl primar: Se modifică două proiecte de hotărâri, astel:
1. Proiect de hotărâre nr. 96
2. Proiect de hotărâre nr. 98
Se retrage de pe ordinea de zi proiectul nr. 91
Se supune spre aprobare ordinea de zi: 13 voturi pentru.
Se consultă consilierii asupra conținutului procesului-verbal al sedintei extraordine din 08.12.2017.
Se supune spre aprobare, procesul – verbal din 08.12.2017 - 10 voturi pentru, 3 abţineri (dl
Gologan, d-l Gavrilă și d-l Oprea care au lipsit)
D-na secretar- Având în vedere că primul proiect vizează alegerea președintelui de ședință, vă
rog să faceți propuneri, apoi să le supunem la vot.
Dl Sârbu îl propune pe dl. Orheanu.
Dl Orheanu – În cadrul C.L. Căiuți s-a creat un precedent constând în refuzul acceptării
funcției de președinte de ședință. Nu mă folosesc de precedent, refuz cu următoarea
motivație :de la intrarea mea în CL,mai târziu decât dv., am studiat regulamentul la nivel
național, nu și regulamentul aprobat de dumneavoastră în prima sau a doua ședință a
consiliului ; când îl voi primi, voi accepta.
Dl primar- ținând cont că dl Orheanu îl înlocuiește pe dl Hadarag, iar dl Hadarag a fost
președinte de ședință, așa că e normal să fie fiecare, prin rotație. Dumneavoastră faceți
propunerile, așa că…
Dl Mărcuț îl propune pe dl. Zorz.
Se supune la vot propunerea domnului Mărcuț - 12 voturi pentru , o abținere- dl. Zorz.
D-l preşedinte de şedinţă, Zorz Neculai preia activitatea ce i-a fost încredințată, prezintând cel
de-al doilea proiect de hotărâre:
2 Proiect de hotărâre nr. 87 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Căiuți
nr. 33 din 24.05.2017 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018
Dl primar- sunt modificări la Codul fiscal.
Dl Matei I.- în expunerea de motive nu se face referire la raportul șefului biroului financiar. În raport
dse face referire la la expunerea dv. Mi se părea normal invers.
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Dna secretar – ca urmare a referatului se inițiază un proiect , raportul compartimentului de specialitate
nu se face asupra unui referat, se face asupra unui proiect de hotărâre.
Dl Matei I.- dv inainte de a initia un proiect de hotărâre trebuie să vă asigurați că este legal. Mi se pare
normal ca șeful contabil să pună avizul pe referat.
Dl primar- e o problem de procedură.Vom clarifica.
Dl Sârbu- domnilor consilieri, domnule primar, la anexa nr.1 împărțirea comunei pe zone de
impozitare cred că aduce o situație neplăcută pentru comuna Căiuți, care, recunosc eu că, satul de
reședință este mai urât decât alte sate, de ex. Popeni, chiar Pralea. Din această cauză cred că zona de
nord a comunei, de la temelie, de la pod ar trebui băgată și la cat a V-a . Nu cred că cei din zonă sunt
foarte încântați de mărimea impozitelor pe care le plătesc, neavând confortul necesar ca cei din satele
pe care le-am enumerate. Dacă Popeni și Pralea sunt în zona V, atunci și această zonă se încadrează în
zona V.
Dl Orheanu- sunt și eu de accord cu încadrarea. Corect era să veniți cu reanalizarea în funcție de
criterii care sunt cunoscute sau nu în totalitate. Văd că sunt sate la B, C și D. Eu am venit cu o
propunere să reanalizăm aceste încadrări, lucru de care eu nu am știință că s-a făcut reanaliza acestei
încadrări, din care cauză mă voi abține.
Dl Matei I.- spunți-mi dacă criteriu de zonare e același și în extravilan.
Dna secretar- nefiind zonare în extravilan, se duce pe zona A.
Dl. Matei I. - în anexa 1 lit.B nu erste trecută moneda în care se calculează
Dna secretar- este prevăzută moneda în conținutul al.2
Dl primar- satele de reședință ale comunelor sunt zonate prin lege.
Dl Roșcan- trebuie adus la standardul de reședință de comună
Dl Sârbu zona asta pe DN 11 A arată deplorabil, fașă de alte sate. Încă purtăm amprenta celor ce au
populat cu mult timp zona. Trebuie dată o HCL să se construiască după un anumit tipar.
Dl orheanu- trebuie o acțiune de retragere a gardurilor de pe domeniul public. Oare la ora actual , dacă
ne uităm la școala, acolo a fost încălcare a terenului public. Trebuie demarată această acțiune din timp.
Dl Sârbu – o altă speță este la Balan. Au ieșit în stradă cel puțin cu 1,5 m.
Dl primar- e o problem de 50 -60 ani.
Dl Orheanu – trebuie toată zona.
Dl primar- au cărți funciare deschise.
Dl Sârbu – intabularea s-a făcut pe un act. Nu este temî pt ședința de astăzi.
Dna secretar- zonarea se face de către o comisie, iar rezultatul se aprobă printr-o hotărâre separată.
Dl Orheanu – eu am cerut de la început.
Dl Matei I. –haideți să facem zonare în 2018 pentru anul 2019.
Dl Sârbu – cei din Pralea au microbus din oră în oră.
Dl Orheanu – nu are treabă cât costă biletul.
Toate propunerile ce le luăm în consiliul local să fie trecute într-un registru de propuneri. Ăn decursul
anului să realizăm ce ne-am propus.
Dl primar- propunerile trebuie să fie în cadrul legal.
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Dl Orheanu - de fiecare dată veniți cu argument că trebuie să fie în cadrul legii. Nu am venit cu
propuneri care să fie în afara legilor.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi pentru- 11, abțineri – 2 ( dl Orheanu și dl Mărcuț).
3. Proiect de hotărâre nr. 88 privind instituirea pentru anul 2018 a taxei speciale de salubritate
pentru persoanele fizice la nivelul comunei Căiuţi, județul Bacău
Dl primar- se respectă planul de evoluție.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi pentru- 11, abțineri – 2 ( dl Roșcan și dl Mărcuț).
4. Proiect de hotărâre nr. 94 privind declararea stării de insolvabilitate a unor debitori
Dl Sârbu- am mai aprobat astfel de hotărâri.
Dl primar- sunt într-adevăr sume mari. Sunt amenzi. Asta este procedura. Se duc într-un cont separat.
Dl Matei I. – apreciez că din satul Pralea nu decât o persoană. Ori sunt corecți și nu iau amenzi, ori
plătesc.
Dl Orheanu – tu ca popor, ca locuitor să trăiești cu speranța ca să-ți facă bine un ban luat de la cineva.
În ședințele precedente empatizați cu persoanele încălcătoare d elege, care aruncă gunoaiele. Polițiștii
nu pot și ei empatiza cu aceste personae? Haideți să-I rugăm?
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi pentru- 12, abțineri – 1 (dl Mărcuț).
Dl primar- dl Mărcuț am și eu o întrebare. Îți propui de acasă ca la ședința asta să nu votez?
Dl Mărcuț- așa voi vota până nu respectați măcar o doleanță de a mea.
Dl primar- dar oare nu am rezolvat?

5. Proiect de hotărâre nr. 95 privind exprimarea acordului de reabilitare, în sarcina S.C. SORT
CONSTRUCT GROUP S.R.L., a drumurilor de exploatare aparținând domeniului privat al
comunei Căiuți, ce vor fi utilizate de societate în procesul de transport a agregatelor minerale
Dl Matei I. – spuneți-mi de ce anexa nu poartă denumirea de acord de reabilitare și nu de utilizare?
Noi îi dăm dreptul de a-l utilize și apoi de a-l reabilita.
Dl primar- îi dăm voie să-l reabiliteze.
Dl Orheanu – sună mai frumos.
Dl Sârbu- ce corectură este în acest proiect? Este avantajos primăriei?
Dl primar- este schimbat traseul.
Dl Orheanu – nu sunt avocatul nimănui. Dl Durlan era interest să nu treacă pe lângă proprietatea
dânsului. Haideți să fim colegi. Să amânăm acest proiect.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi pentru- 10, abțineri – 2 ( dl Roșcan și dl Mărcuț), voturi
împotrivă – 1 ( dl Orheanu)
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6. Proiect de hotărâre nr. 96 privind majorarea salariilor lunare pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Căiuți şi din
cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență, aflat în subordinea Consiliului local al
comunei Căiuți, începând cu 01.01.2018
DL Sârbu – majorarea aceasta de salarii este ca urmare a plății contribuțiilor de către angajat. Nu știu
cât de mare este majorarea efectivă.
Dl Matei I. – important este că salariile nu se micșorează.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi pentru- 12, abțineri – 1(dl Mărcuț)
7. Proiect de hotărâre nr. 97 privind implementarea proiectului și aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru "Modernizare drum comunal DC114 Caiuți-Heltiu și amenajare
pod/viaduct peste braț râul Trotuș", finanțabil prin Programul Național de Dezvoltare Locală,
aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013
Dl Matei I.- am mai aprobat în martie
Dl primar- e modificat cu viaductul. Când s-a închis sesiunea, au mai rămas niște bani. Am avut
documentație făcută și am promovat și viaductul. Încercăm.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi pentru- 12, abțineri – 1(dl Mărcuț)
8. Proiect de hotărâre nr. 98 privind aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli al
comunei Căiuți pe anul 2017
Dl primar- aici aveam o suplimentare cu niște bani veniți de la CJ.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi pentru- 12, abțineri – 1(dl Mărcuț)
9. Proiect de hotărâre nr. 99 privind aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local pe anul
2018 pentru organizarea unui foc de artificii la evenimentul Revelion 2017-2018
Dl Sârbu – noi am dat aviz favorabil cu un amendament care este cred binevenit. Chiar dacă suma mi
se pare enorm de mare, e sfârșit de an, suntem popor latin, pâine și circ, dar e prea sec. Să facem un
preambul la eveniment. E îngrămădit aici. Trebuie o scenă, să aducem niște formații. Să vină un plug.
Pe vremuri era plugul bisericii. Dv să vă îmbrăcați național, să o faceți pe gospodarul, să-i primiți pe
toți.
Dl primar- scena am făcut-o , lansez invitația către dumneavoastră. Anul acesta avem solicitare și
pentru Pralea. S-a spus că cei din Pralea nu vin la Căiuți la focul de artificii. În aceeași bani este și
focul de la Pralea.
Dl Orheanu – v-ați gândit și la cei din Florești, Boiștea, Heltiu?
Dl . Oprea- în satul Pralea, la 12 noaptea sunt la biserică minim 200 de persoane. Îmi spuneți că mai
este undeva așa?
Dl Orheanu- câte persoane se adună în total?
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Dl Sârbu – anul trecut au fost cam 300 de persoane. Nu retractez că suma este foarte mare, dar dacă
faceți si la Pralea , e bine.
Dl Orheanu- 15 mii lei împărțim la 400. Că luăm în calcul că 400 de persoane dintr-o comună
beneficiază de clătirea ochilor, cu sclipirea unor artificii, e un lucru. De ce n-am îndrepta banii ăștia
pentru o utilitate din care să profite o majoritate a comunei. Revin la vechea mea durere, acoperirea
fântânilor. Cu banii ăștia câte fântâni am putea acoperi? Nu sunt împotriva la astfel de manifestări. Ne
bucură. Dar pe puțini dintre noi. Câți au acces să vină aici, sau la Pralea. Hotărâm prin ridicare de
mână, eu am spus punctul de vedere.
Dl Matei L.- aș fi de acord cu acest foc de artificii, dacă ar merge toate treburile bine în comună și am
avea bani. Noi nu reușim să facem ce am început, dăm o sumă mult mai mică pentru un monument
care ar putea dăinui sute de ani. Cetățenii plătesc taxe PSI și nu avem pichete de incendiu, nu mi se
pare OK. Noi dăm această sumă în câteva minute.
Dl Oprea- nu vorbim de comuna Căiuți, vorbim de China de alte țări . E o tradiție.
Dl Primar- spuneți că comuna Căiuți este săracă. Haideți să vă spun că închidem anul fără plăți
restante. Să spunem că facem din sponsorizări. Nu poți lăsa să treacă evenimente pe lângă noi. Trebuie
făcut câte puțin din fiecare. Asta e părerea mea.
Dl Matei I.- în bugetul 2018 să cuprindem suma necesară.
Dl primar- găseam bani în bugetul ăsta. E un lucru care se face pe 31 spre 1. Plata nu se face în avans.
De asta se aprobă pe bugetul următor.
Dl Sârbu – s-au cheltuit bani și fără aprobarea dv. Măcar acum discutăm. Haideți să trecem anul
frumos.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi pentru- 10, abțineri – 2 ( dl Matei Laurențiu și dl
Mărcuț), voturi împotrivă – 1 ( dl Orheanu)
10. Diverse.
Dl Ciubotaru- poate știți că sâmătă noaptea în satul Blidari a fost un incendiu, finalizat cu decesul unei
persoane, a fost carbonizată. Altă persoană e a nimănui, nu mai are unde sta. Alaltă seară era hoinar.
Poate putem să ajutăm. Vine Crăciunul, Anul Nou.
Dl primar- e băiatul persoanei decedate. Are o problemă psihică. Are sentință judecătorească de
internare.
Dna secretar- înainte de ședință am aflat că ar fi o eroare în sentință.
Dl primar- trebuie să facem ceva. Nu sunt rude, aparținători.
Dl Matei I.- nu răspunde nimeni pentru eroare?
Dl Ciubotaru- în noaptea aia nu era presiune la hidranți. Trebuie văzut și cu drumurile de acces. Acolo
e un drum de aproape 1,5 m. Când eram copil era de minim 3 m. Lucrurile astea au efecte când sunt
probleme.
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Dl Sârbu- aș ridica câteva probleme care am vrut de mai mult timp să le spun, dar le-am lăsat pt
decembrie. Poate găsim o explicație. Domnule primar, încă de la Zilele Căiuțiului trebuia să
inaugurăm un monument la Pralea, dedicat centenarului luptelor de la Pralea. Îmi pare rău că nu s-a
rezolvat. Nici la ora actuală nu se numește Scoala Pralea - Școala Ecaterina Teodoroiu. Unde sunt
avizele? A treia chestiune: la construcția bugetului să se prevadă 2000 lei în plus pentru fond de carte,
necesar pt elevi.
Dl Oprea- tot de monument am vrut să spun și eu, sunt întrebat când va fi gata. Am spus și eu ce ne-ați
spus dv.
Dl Orheanu –monumentele cu monumentele, școlile cu școlile... Mă întreb iar, lucrările de întreținere a
drumurilor, a trecut de când sunt consilier 1 an și 3 luni, nu am văzut un program de lucrări de
întreținere și reparații a drumurilor din comună, fapt pentru care vin cu altă..
Dl primar- numai romsilva are programul de reabilitare
Dl Orheanu – parcă vorbeam eu acum. Veți avea ocazia să-mi dați răspunsul, pe care nu-l aștept, pt că
o să deviați de la problemele ridicate de mine. Mă întreb un lucru: o lucrare de întreținere făcută pe
drumul Heltiu, de la pod până în sat și mai departe a constat în reprofilarea drumului, respectiv o
plimbare a autogrederului. Nu s-a vizualizat de cel care a răspuns de execuție următoarele lucruri:
trebuiau făcute niște plombări . A plimba autogrederul nu e totuna. Câți bani a alocat comuna pentru
autogreder în ziua respectivă? Plimbând autogrederul face o coamă, o creastă în mijlocul drumului și
rămân lacurile, cînd a venit prima ploaie s-au văzut. Eu înțeleg că Heltiul vine de la heleșteu , dar asta
nu înseamnă să transformăm drumurile în heleștee. Rugăminte: să nu facem lucrări bifate ca executate
și noi să ne rupem mașinile. Nu vă chinuiți să dați replica că nu ar trebui un program al reparațiilor
drumurilor. Pe podul respectiv au apărut niște găuri, mici, le voi fotografia, iar la primăvară să vedeți
cât de mari vor fi. Așa cum găsim bani pt artificii așa să găsim bani pt plombări. Haideți să ne
aplecăm asupra unor lucruri folositoare.
Dl primar- la o ședință anterioară dl Mărcuț spunea că nu am băgat un autogreder pe Heltiu, că sunt
cratere. Așa-i? La solicitarea d-lui consilier...
Dl Orheanu – acum nu suntem de la Heltiu nici eu, nici dl. Mărcuț. Suntem consilieri ai comunei.
Acum ne scoateți ochii că e la solicitarea d-lui Mărcuț. Nu v-a oprit nimeni să aduceți balast.
Consilierul nu are responsabilitate,, executivul are. El aprobă niște proiecte.
Dl primar- am trimis, s-a rezolvat problema, atât s-a putut face la condiția de atunci, apoi ați profitat și
ați fotografiat o baltă din toate unghiurile.
Dl primar- m-ați întrebat de preț, vă răspund este 150 lei ora de funcționare.
Dl orheanu- nu stă în pixul nostru orice. În fața noastră nu a venit un program de reabilitare. Faptul că
duci o căruță de balast, nu înseamnă că reprofilăm drum. Dacă așa considerați că e bine...
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Dl Mărcuț- cred că așa merită cetățenii din partea cealaltă.
Dl primar- nu știu de ce le spuneți așa dumneavoastră.
Eu vreau să vă transmit la ,,La mulți ani,, vă așteptăm la focul de artificii, ar fi frumos să ne întâlnim
cu toții; vreau să vă spun că aceste contre care apar nu mă deranjează, poate sunt benefice, poate mă
ajută.
Dl Sârbu – dacă contradicțiile sunt pașnice, totul este bine. Dacă în decursul anului acesta consilierii
v-au ,,molestat,, probabil au făcut-o în deplină cunoștință. Dumneavoastră sunteți un receptor matur,
rețineți propunerile consilierilor și să ne întâlnim în 2018 cu un apetit mai serior către gospodărirea
comunei, cu aplecare mai multă spre cetățean, iar noi, consilierii vom fi sfătuitori numai cu lucruri
bune. Și dv primiți felicitările noastre pt sfârșit de an, urări de sănătate iar primăria să fie la înălțimea
așteptărilor locuitorilor.
Președintele de ședință declară şedinţa închisă.
HOTĂRÂRI ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN 19.12.2017:
1. Hotărârea nr. 89 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
2. Hotărârea nr. 90 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Căiuți nr. 33 din
24.05.2017 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017
3. Hotărârea nr. 91 privind instituirea pentru anul 2018 a taxei speciale de salubritate pentru persoanele
fizice la nivelul comunei Căiuţi, județul Bacău
4. Hotărârea nr. 92 privind declararea stării de insolvabilitate a unor debitori
5. Hotărârea nr. 93 privind exprimarea acordului de utilizare și reabilitare, în sarcina S.C. SORT
CONSTRUCT GROUP S.R.L., a drumurilor de exploatare aparținând domeniului privat al comunei
Căiuți, ce vor fi utilizate de societate în procesul de transport a agregatelor minerale- 10 voturi pentru,
un vot împotrivă și două abțineri
6. Hotărârea nr. 94 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Căiuți şi din cadrul
serviciului voluntar pentru situații de urgență, aflat în subordinea Consiliului local al comunei
Căiuți, începând cu 01.01.2018- 12 voturi pentru și o abținere
7. Hotărârea nr. 95 privind implementarea proiectului și aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici"Modernizare drum comunal DC114 Caiuți-Heltiu și amenajare pod/viaduct peste braț
râul Trotuș", finanțabil prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat prin Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 28/2013
8. Hotărârea nr. 96 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Căiuţi
pe anul 2017
9. Hotărârea nr. 97 privind aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local pe anul 2018 pentru
organizarea unui foc de artificii la evenimentul Revelion 2017-2018Preşedinte de şedinţă,
Zorz Neculai

Secretar,
Căpăţînă Ramona

